На вниманието на: доц. д-р Тодор Чобанов –
заместник-кмет на Столична община

ПИСМО - ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От: Ива Йосифова

Относно: Обществени консултации по
Наредба за изменение и допълнение на
Наредба за прием на деца в общинските детски
градини и в подготвителните групи в
общинските училища на територията на
Столична община, приета от Столичен
общински съвет с Решение № 82 по Протокол
№ 48 от 22.02.2018 г.

Уважаеми г-н Чобанов,

Майка съм на две деца с разлика под 2 години, които тази година кандидатстваха за
прием съответно в ясла/ и детска градина в гр.София.
С настоящото писмо бих искала да отправя следните сигнали за нередности,
възможни злоупотреби във връзка с класирането на деца през ИСОДЗ, и предложения за
избягване на тези проблеми:

1. За допълнителните 2 точки за 3 и повече деца в семейство/домакинство:
Възможността родителите да добавят 2 допълнителни точки като социален
критерий, ако в семейството/домакинството! са регистрирани три или повече деца:
тази опция създава реален риск от множество злоупотреби, тъй като е повече от
лесно родителите да предложат на свои роднини да регистрират дете на техния
адрес, макар и само за кратко /достатъчно е условието за адрес да е изпълнено към
момента на кандидатстване/. Наредбата за прием в детски градини препраща към
заложената в & 6 ДОПК дефиниция на домакинство, която обаче включва един
твърде широк кръг лица: съпрузите, лицата живеещи във фактическо съпружеско
съжителство, техните деца и роднини. Тази дефиниция не е удачна за целите на

прием в детски градини и ясли. Всяко дете има множество братовчеди на повисока възраст, и дори „гостуването“ им в София за период от 1 месец е достатъчно
да послужи за цели 2 допълнителни точки. Което е повече от некоректно. А
уверявам Ви, вече има слухове за подобни „схеми“.
Предлагам дефиницията /както в наредбата за градините, така и в правилата
за яслите/ да се прецизира, като такива 2 допълнителни точки се предоставят
само ако трите /или повече/ деца са низходящи на родителите /заедно или
поотделно/ на детето-кандидат.

2. За допълнителната 1 точка за дете, посещавало „частна самостоятелна ясла“:
- Публикуваният в ИСОДЗ списък частни самостоятелни ясли е доста спорен. В
никой закон или подзаконов нормативен акт не съществува дефиниция на
детско заведение „частна самостоятелна ясла“. Такова заведение няма.
Няма никаква правна и житейска логика единствената регистрация за този тип
детски заведения да е в Столична РЗИ, където режимът е регистрационен, а не
лицензионен. В публикувания на сайта на СРЗИ списък /excel файл/ не са
включени само детски заведения, но и обществени тоалетни, перални,
козметични студиа, хазартни салони. В същото време десетки частни детски
градини са принудени да изпълнят условията на тежкия лицензионен режим на
МОН. Обърнете внимание, че в ИСОДЗ линкът към списъка е озаглавен „списък
на частните лицензирани СДЯ“, но всъщност отварящият се списък е
единствено на ясли, регистрирани /а не лицензирани!/ в Столична РЗИ.
- При елементарна проверка на „регистрираните“ частни ясли се установява, че
почти всичките 9 са собственост на дружества, които са регистрирали и
развиват като бизнес детски градини. Т.е. става въпрос единствено за формално
разделение /вероятно заради местонахождението на различните обекти/. И това
е естествено – липсва житейска и бизнес логика предприемач да регистрира
самостоятелна частна ясла, в която деца да не могат да продължат като в детска
градина. Така уж частната самостоятелна ясла „Мечти“ на ул.Васил Петлешков
78 е всъщност и детска градина. Същото важи и за „Приятелска къща“.
- На второ място, за мен е повече от нечестно самото добавяне на точка за всички
деца, посещавали ясла, независимо дали е държавна/общинска или частна.
Защото за останалите родители често е било невъзможно детето им да бъде
прието в държавна/общинска ясла, или да заплатят за частна.
Предлагам при кандидатстване за детска градина допълнителната точка за
посещаване на каквато и да е ясла да отпадне.

Алтернативно, такава точка да бъде предоставена на всяко дете, посещавало
лицензирано частно детско заведение с яслени групи, за период от над 6 месеца.
И трети вариант – такава точка да бъде дадена и на всяко дете, което е
кандидатствало за прием в ясли през ИСОДЗ, но не е било класирано по нито едно
желание.

3. За пълната невъзможност на деца с точки по „социални критерии“ да стигнат
дори до жребий
Тази година за набор 2017 в район Лозенец се оказа, че няма никакви места в яслите за
децата с 10 точки /най-често това са близнаци и породени/. Тези кандидати не стигнаха
дори до жребий. Единствено в 46 СДЯ Мики Маус бе класирано едно такова дете, при
това на второ класиране, след лотария с още 8 деца.
Общо за района става въпрос за 13 /тринадесет/ деца, кандидатстващи за трите ясли и
175 ДГ с яслени групи.
Тези деца всяка друга /предходна/ година биха били класирани без какъвто и да е
проблем.
Тази година, вследствие на сериозното намаление на бройките, и промените в
правилата, тези деца бяха напълно лишени от какъвто и да е шанс да получат място по
социални критерии. Само защото живеят в този квартал – в който местата са
изключително малко.
Налице е пряка дискриминация, тъй като тези деца са поставени в неравностойно
положение спрямо останалите деца, отговарящи на социални критерии, но живущи в
други райони на града.
Близнаците и породените деца в Лозенец могат да ползват предимство, което десетки
други деца столицата в тяхното положение ползват.
Предлагам ограничението от 30% за прием по социални критерии да отпадне, тъй като
е редно децата от посочените категории /близнаци, породени, и естествено останалите
групи по критериите/ - да ползват предимство пред останалите.
Едва ли е нужно да излагам подробно съображения относно това колко е трудно
отглеждането на близнаци/породени деца, и колко по-скъпо струва организирането на
алтернативна грижа /частна градина, детегледачка/ за тези деца, ако не бъдат приети в
общинско заведение. А компенсация при неприемане – не се предлага никаква…

Отделно, тъй като новите правила са приети тази година и не бе изцяло
предвидим резултатът от тяхното прилагане, предлагам децата с 10 и повече
точки да бъдат приети/разпределени по подходящ начин в детските ясли през
работна група – както в район Лозенец, така и в останалите райони, където
съществува подобен проблем.

4. За липсата на обратна връзка от ИСОДЗ: Тази година установих нередност в
ИСОДЗ – системата бе начислила допълнителна точка на дъщеря ми Стела Петрова
Такева заради това, че по-голямото ни дете Михаил посещава посоченото като
първо желание детско заведение 46 СДЯ. След запитване и сигнал от моя страна
/подадени още на 04.04.2018г. – над месец преди първото класиране на
12.05.2018г./, точката й бе отнета – което е и коректно. Но така и не получих от
ИСОДЗ съобщение за това. Едва в деня на класирането видях, че тази точка липсва.
Нямах време да преценя шансовете за прием в други детски заведения, да променя
кандидатурите. Съответно шансът на дъщеря ми да ползва точката си по социален
критерий остана 0 – тъй като в 46 СДЯ деца с 10 точки не стигнаха дори до жребий.
Предлагам системата ИСОДЗ да бъде усъвършенствана с опцията родителите
да научават, когато се променят профилите на децата им, начислените им от
системата точки, и т.н. фактори, влияещи върху класирането.
Също така е редно системата да информира, когато местата в избраните от
кандидата детски заведения са променени /увеличени, намалени, преразпределени/.
Така например в 28 СДЯ до деня на първото класиране имаше 7 места по социални
критерии, за набор 2016. И в момента в списък „преди класиране“ е видно, че
местата са 7. Но бяха класирани едва 4-ма кандидати, като в списък „класирани“ е
посочено, че са свободни само 4 места. Това лиши няколко деца от място в яслата –
деца, които с 10 точки са се надявали да влязат в тези 7 места. Странното
намаляване на местата до 4 няма никакво обяснение, и е „тайно“ и към момента.

5. Предложенията следва да бъдат координирани и с правилата за прием в ясли,
тъй като наредбата изключва самостоятелните детски ясли.

Надявам се гореописаните проблеми и предложения да бъдат обсъдени, и да намерите
подходящи решения.
С уважение: Ива Йосифова

